אופן הפעולה הנדרש מתובע – גניבת רכב
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
תובע /ב"כ יקר,
מיד עם היוודע לך דבר גניבת הרכב יש לפעול כדלהלן:
 .1בכל אירוע ביטוחי ,עליך לעשות ככל הניתן על מנת להקטין את הנזק .בהתאם לסעיף  61לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א – ,1981
הנך זכאי להחזר הוצאות שתוציא על מנת להקטין את הנזק או למניעתו ,כפוף לתנאי הפוליסה ,הודעה מראש לחברה ,וכפוף
להמצאת מסמכים מבססים.
 .2אם לרכב יש אמצעי איתור ,יש להודיע בדחיפות לנותן השירות הרלוונטי.
 .3בנוסף ,יש לדווח בהקדם האפשרי על גניבת הרכב למשטרת ישראל.
 .4עליך לפנות לחברה בהקדם האפשרי ולדווח על האירוע .כחברה דיגיטלית ,העמדנו לרשותך מגןן ערוצי דווח ,הזמינים  24/7מכל
מקום ומכל מכשיר (טלפון נייד ,טאבלט ,מחשב) .באפשרותך לפנות אלינו באמצעים הבאים:
• אתר האינטרנט של החברה באיזור הייעודי לכך.
• איזור המידע האישי.
• מייל claims@we-sure.co.il :
• ניתן גם לפנות למוקד בטלפון  * 6835שעות פעילות המוקד בימים א'-ה' בין  ,08:00-17:00ימי ו' וערבי חג בין השעות .08:00-12:00 -
 .5בנוסף ,אנא וודא שאכן הרכב נגנב ולא הושאר/הוחנה במקום כלשהו אחר.
 .6הנך נדרש להגיש ולצרף את כל המסמכים הנדרשים (כגון אישור המשטרה) ,ולציין בו את מספר האירוע שקיבלת בעת הפניה לחברה.
 .7רכב חלופי יועמד לרשותך בהתאם ובכפוף לתנאי הפוליסה והכיסוי הביטוחי הנרכש.

 .11עם התשלום של תגמולי הביטוח בשל אובדן גמור או בשל אובדן גמור להלכה ,הפוליסה תפקע ולא תהיה יותר זכות להחזר דמי ביטוח.
 .12במקרה בו הרכב יימצא ,בטרם חלוף תקופת ההמתנה הרשומה ,יש להודיע על כך מיידית לחברה.
אם הרכב ניזוק ,עליך לפעול בהתאם להנחיות החברה ,במסמכי התביעות הרלוונטים לנזק רכוש ברכב :יש להזמין שמאי
מרשימת שמאי החוץ של החברה (הרשימה מופיעה באתר האינטרנט של החברה) או שמאי אחר ,כאמור בדף "הסבר ומידע כללי
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בנוגע לבחירת שמאי והליך שומה" שצורף לפוליסת הביטוח שלך ,ומופיע גם באתר האינטרנט של החברה.
לאחר השלמת הליך השומה ,עליך לתקן את הרכב במוסך ולהודיע על כך למוקד התביעות של החברה .ניתן לתקן את הרכב במוסכי
הסדר של החברה ,וכך ליהנות מהנחה בתשלום השתתפות עצמית ורכב חלופי ,והכל בכפוף לתנאי הפוליסה.
עם גמר התיקון ,יש למסור לחברה בהקדם האפשרי חשבונית תיקון.
במידה והינך מקזז מע"מ תשומות מול שלטונות המע"מ בגין רכב זה ,יש להעביר העתק חשבונית.
		

		

		

		

 .24בכל שלב לאחר פתיחת האירוע ,תוכל להתעדכן בסטטוס התביעה באתר החברה ,תחת איזור המידע האישי
ווישור חברה לביטוח בע״מ מרכז שרונה ,דרך השרון  12כפר-סבא 4427125 ,טל *6835 .דוא״לclaims@we-sure.co.il :
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 .25הנך רשאי לקבל שיפוי על הוצאות שהיו לך ,אשר החברה חייבת לשפותך בגינן בהתאם לדין והוראות הפוליסה ,כגון שיפוי בשל
צעדים שננקטו על ידך לשם הקטנת הנזק ,שיפוי בשל תשלום למומחה עבור חוות דעת וכדומה .החברה תשפה אותך בהתאם
למחירי השוק המקובלים בגין השירות הפרטני .ככל וניתן ובהתאם לנסיבות ,אנו מציעים כי תפנה לחברה מראש ,לאשר את סכום
השיפוי המבוקש.
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